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INVULFORMULIER  
STEMHOUDER EN OPROEPWIJZE  
Gelieve ons dit formulier terug te bezorgen per mail (beheer@jalo.be) of per gewone post. 
Gelieve deze fiche duidelijk geschreven in te vullen (drukletters) 
 

RESIDENTIE VME ……………………………………………………………………. 
ONDERNEMINGSNUMMER:  ………………………………………………………… 

 
Datum :…/…/… 

1. Ik (wij)………………………………………. ben (zijn) eigenaar van het kavel (s) (volgens aankoopakte) :  
APP…… / BE …… / GAR ……. / HAND ………… 

De eigenaar(s) die dit formulier handtekenen verklaren hierbij dat het kavel / de kavels zoals hierboven vermeld in onverdeeldheid 
toebehoren aan of bezwaard zijn met een recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik, recht van gebruik of bewoning.  

Alle eigenaars  

(natuurlijke personen en rechtspersonen) verbonden aan 

bovenstaande kavel(s) (zoals beschreven in de aankoopakte) 

Handtekening van 

elke eigenaar 

verbonden aan 

bovenstaande 

kavel(s) 

Wordt 

aangeduid 

als 

stemhouder / 

lasthebber 
((slechts 1 eigenaar 

mag aangeduid 

worden, deze dient 

een natuurlijke 

persoon te zijn) 

Persoon 1:  Dhr / Mevr / bvba / nv *  
 
Naam : ……………………………………………………………………………………… 
 
Straat + nr  : ………………………………………………………………………………… 
 
Gemeente : ……………………………………………………………............................ 
 
Tel + GSM :…………………………………………………………………........................ 
 
Mailadres …………………………………………………………………………............... 

 Handtekening 
 
 
………………………. 

 
 

 

Persoon 2:  Dhr / Mevr / bvba / nv *  
 
Naam : ……………………………………………………………………………………… 
 
Straat + nr  : ………………………………………………………………………………… 
 
Gemeente : ……………………………………………………………............................ 
 
Tel + GSM :…………………………………………………………………........................ 
 
Mailadres …………………………………………………………………………............... 

Handtekening 
 
 
………………………. 

 
 

 

Persoon 3:  Dhr / Mevr / bvba / nv *  
 
Naam : ……………………………………………………………………………………… 
 
Straat + nr  : ………………………………………………………………………………… 
 
Gemeente : ……………………………………………………………............................ 
 
Tel + GSM :…………………………………………………………………........................ 
 
Mailadres …………………………………………………………………………............... 

Handtekening 
 
 
………………………. 

 
 

 

Persoon 4:  Dhr / Mevr / bvba / nv *  
 
Naam : ……………………………………………………………………………………… 
 
Straat + nr  : ………………………………………………………………………………… 
 
Gemeente : ……………………………………………………………............................ 
 
Tel + GSM :…………………………………………………………………........................ 
 
Mailadres …………………………………………………………………………............... 

Handtekening 
 
 
………………………. 
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De hierboven aangeduide lasthebber oefent het recht uit van deelname aan de 
beraadslagingen van de (bijzondere) algemene vergaderingen en wordt derhalve op het 
hieronder vermelde adres en op de hieronder vermelde wijze, opgeroepen tot deze 
(bijzondere) algemene vergaderingen.  
 
Ingevolge deze lastgeving zal de aangeduide lasthebber tevens alle documenten 
ontvangen die gerelateerd zijn aan deze (bijzondere) algemene vergaderingen. Lastgeving 
eindigt pas na uitdrukkelijk en geschreven verzoek van één van de betrokken eigenaars. 

 
2. Zo wens ik (stemhouder / lasthebber) uitgenodigd te worden :  
 
Ik (stemhouder / lasthebber) wens de uitnodigingen van de (bijzondere) algemene vergaderingen rechtsgeldig te 
ontvangen via: Gelieve één communicatiemiddel aan te duiden (Bij voorkeur per e-mail om de kosten voor de residentie zoveel 

mogelijk te beperken).: 
 

 Aangetekende zending * (30 € per jaar +15 € per aangetekende zending)  

 Gewone post * (30 € per jaar)  

 E-mail * (gratis) De uitnodigingen worden verzonden naar het mailadres van de stemhouder zoals hierboven aangeduid. 
 

3. Dit zijn de gegevens van de bewoner(s) (= huurder of vruchtgebruiker) 
 

 Staat momenteel leeg. Waarschijnlijk terug verhuurd rond …../ ….. / ……  
 Wordt bewoond / gebruikt door :  

 
Naam : ……………………………………………………………………………………… 
 
Straat + nr  : ………………………………………………………………………………… 
 
Gemeente : ……………………………………………………………............................ 
 
Tel + GSM :…………………………………………………………………........................ 
 
Mailadres …………………………………………………………………………............... 
 

4. Verklaring juistheid van de gegevens – verandering toestand eigendomssituatie 
 
Voormelde eigenaars verklaren hierbij dat de door hen hierboven vermelde gegevens correct en volledig zijn. Zij 
verklaren tevens ervan op de hoogte te zijn dat elke wijziging die zich m.b.t. de eigendomssituatie en / of aanduiding 
van de stemhouder / lasthebber voordoet, onmiddellijk aan de syndicus dient te worden doorgegeven, bij gebreke 
hieraan zal de syndicus op geen enkele wijze hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.  

 
*Schrappen wat niet past 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Verificatie-strook (onder deze lijn niet noteren aub) 

Fiche goedgekeurd Datum : ……../……../…. 
Fiche afgekeurd       Datum : …/ ……/…. …  Reden :  ………………………………………………………………………………     
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